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 Szanowny Panie Marszałku, 

W ostatnim czasie znacząco wzrosła w Polsce liczba zachorowań na nowy typ wirusa 

grypy A/H1N1. Jak donoszą środki masowego przekazu, do dnia dzisiejszego wskutek 

powikłań wywołanych nowym typem grypy zmarło już 54 osoby, a ponad 1500 jest 

zakażonych. Wśród nich są również dzieci.  

Niekiedy ciężkie skutki powikłań pogrypowych związane są z brakiem należytej 

opieki profilaktycznej, w tym opieki zapewnianej dzieciom  w placówkach oświatowych, 

a także niedostateczną świadomością społeczną, co do zagrożenia jakie niesie za sobą 

zachorowanie na grypę typu A/H1N1. W mojej ocenie negatywny wpływ rozwój sytuacji 

zachorowań na grypę w Polsce mogą mieć działania podejmowane przez Ministerstwo 

Zdrowia, którego przedstawiciele wciąż zapewniają o niewielkim zagrożeniu związanym z 

zachorowaniem na grypę nowego typu. Przyczyną tego stanu rzeczy może być również brak 

efektywnego systemu rejestracji zachorowań na nową grypę. Sprawia to, że nie jesteśmy 

w stanie określić prawdziwej skali zagrożenia epidemiologicznego w Polsce i w rezultacie 

przedsięwziąć odpowiednich działań mających zapobiec rozszerzaniu się grypy. 

Konstytucja RP w art. 68 ust. 4 nakłada na władze publiczne obowiązek zwalczania 

chorób epidemiologicznych, a także – w art. 68 ust. 3 – zapewnienia szczególnej opieki 

zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom 

w podeszłym wieku. Konieczne jest zatem, moim zdaniem, podjęcie przez władze publiczne 

odpowiednich działań na rzecz zapewnienia wszystkim pacjentom prawa do informacji 
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o rzeczywistym zagrożeniu epidemiologicznym w Polsce oraz zagwarantowaniu im 

właściwej opieki zdrowotnej.  

Do tej pory wielokrotnie występowałem do władz publicznych, w tym Ministra 

Zdrowia, o podjęcie szybkich i skutecznych działań, które będą miały na celu 

zagwarantowanie wszystkim obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej, w tym szczególnie 

osobom z grup podwyższonego ryzyka, odpowiedniej ochrony przeciw grypie. Apelowałem 

o zapewnienie dostępu do szczepionek oraz stworzenie mechanizmu walki z możliwą 

epidemią grypy w Polsce.  

W związku z brakiem reakcji odpowiednich władz, działając na podstawie art. 12 ust. 

3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r. Nr 14, 

poz. 147 ze zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 

Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz.1701 ze zm.), zwracam się do Pana Marszałka 

o zlecenie Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli w Ministerstwie Zdrowia 

w zakresie działań podejmowanych na rzecz walki z epidemią nowej grypy w Polce, 

w szczególności procedury zakupu odpowiedniej szczepionki. 

      Z wyrazami szacunku 

 


